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  چكيده
 يحل مشكالت، برخ يبرا. گذارند يم يرتأث يستدر يفيتكه در ك خوريم يبر م يبه مشكالت يپزشك ياندرس دانشجو يها در كالس :مقدمه
در هر كوييز  امتحان يبرگزار يوتر،با واسطه كامپ يمطالعه، مطالعه بسته آموزش يشپ. يدندانتخاب گرد يسو مؤثر در فن تدر يجرا يها از روش

 ياز كتاب پاتولوژ يهبخش كل يسردر تد يلوتالگو قرار گرفته و به صورت پا PCQGو با نام روش  يقتلف ي،، و بحث گروهيسجلسه تدر
  .شد يابيآن ارز يجو نتا يداجرا گرد ينزراب

ابتدا كل . يداجرا گرد 89مثبت مجدداً در مهرماه  يجانجام و با مشاهده نتا 88-89در ترم بهمن  يمقطع-يفيمطالعه توص ينا :ها روش
 ياز كتاب پاتولوژ يادرار يو مجار يهسوم فصل كل يك ي،از سه جلسه درس يكهر يها، برا موظف شدند قبل از شروع كالس ياندانشجو

 يبرا يوتراستاد همراه با اسكن متن جهت استفاده از كامپ يستدر يصوت يلمتشكل از فا يمنظور بسته آموزش ينبه ا. يندرا مطالعه نما ينزراب
در تمام جلسات . برقرار شدكوييز  هر جلسه امتحان يادر ابتد. قرار گرفت ياندانشجو يارها در اخت هفته قبل از شروع كالس يكمطالعه  يشپ

و مصاحبه بدون ساختار با  يكرتل ياسپرسشنامه با مق ي،با استفاده از آزمون چهارجواب. استفاده شد يگروه بحثاز روش  يسخنران يبه جا
  .قرار گرفت يابيروش مورد ارز ينمؤثر بودن ا يزانم يان،دانشجو
قبول  نمره قابل يسيانگل يدرصد در آزمون چهارجواب 9/71قبول، نمره قابلكوييز  يها از آزمون ياندرصد دانشجو 75كه  آن بود يايگو يجنتا :نتايج

 رروش د ينا يانبه نظر دانشجو يگراز طرف د. اند كسب نموده) متوسط و خوب(قبول  نمره قابل يانيدرصد در آزمون پا 9/73و) متوسط و خوب(
  .يرددانشجو در طول دوره صورت پذ يادگيريمناسب از  يابيكه ارز يدهفعال خوب بوده و باعث گرد يها ر بحثد يانمشاركت دادن دانشجو

گسترش  يعلوم پزشك ياندانشجو يمختلف برا يها رشته يسمؤثر در تدر يآموزش يدجد يبه عنوان الگو تواند يروش م ينا :گيري نتيجه
  .يردمورد استفاده قرار گ يزن يو كشور يو در سطوح باالتر اعم از استان يابد

  
  كوييز ي،سخنران ي،مطالعه، بحث گروه يشپ يوتر،آموزش با واسطه كامپ يك،آموزش الكترون ي،آموزش پزشك :يديكل هاي واژه
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 مقدمه
موزش دانشجويان پزشكي، بدون تحول در ارتقاي كيفيت آ

هاي  يافته .پذير نيست ها و فنون تدريس امكان روش
را در » هاي نوين روش«وم تربيتي جديد، روانشناسي و عل

  .اند قرار داده »هاي تاريخي روش«كنار 
كه  الكترونيكي جهيزاتجديد به خصوص ت» فنون«همچنين 

، امكان تحول در شوند ارائه مي كامپيوتر خصوصاً در قالب
  .)1(اند آموزش دانشجويان پزشكي را به مراتب افزايش داده

 كشورهاي، و يا سطح )2(جهانيدگرگوني در سطح اين 
افتد و بديهي است كه براي اين  اتفاق مي) 4و3(پيشرفته

هاي مختلف تدريس مورد بررسي و مقايسه  منظور روش
، خاب گردد، تا بهترين روش تدريس انت)6و5(گيرند قرار مي

شود  ظاهر مي ها  دانشكدهو يا  ها دانشگاهگاهي در سطح كه 
تر از الو حتي بحث متدولوژي تدريس، براي سطوح با

نيز مورد گفتگو  »مقطع تخصصي«دانشجويان پزشكي در 
  ).7(است

رسد كه نتايج اكثر تحقيقات به جاي يك  اما به نظر مي
به چند روش دار الگوهايي هستند كه از تلفيق  روش، طرف

  ).7و5(آيند مي دست
در اين تحقيق تالش شد كه نواقص موجود يا احتمالي در 

بندي و براي رفع  شرايط تدريس به دانشجويان پزشكي جمع
هاي مناسب در نظر گرفته  آل روش آنها و احراز شرايط ايده

ها بهترين الگوي آموزشي براي  شود و سپس با تلفيق روش
  .نشجويان پزشكي ارائه گرددوزش داارتقاي كيفيت آم

هاي دانشجومحور در  اين مطالعه باتوجه به اهميت روش
آموزش پزشكي و همچنين مشكالتي كه در عمل، در 

اين . شود، انجام شده است هاي درس مشاهده مي كالس
  :مشكالت عبارتند از

شويم كه از كل جمعيت كالس  هايي وارد مي گاهاً در كالس
رند و ضمن ضبط صداي استاد از نفر حضور دا 3-4حدود 
و تهيه جزوه، آن را در اختيار افراد غايب  mp3طريق 

  .دهند كالس قرار مي
كساني كه قبل از حضور در كالس مطالعه كرده و دركالس 

شمار هستند و به معناي   شوند، انگشت وارد بحث فعال مي
  .اين است كه اكثريت فقط شنونده هستند

ده است و وقت كالس را براي در كالس فقط استاد گوين
در اين شيوه تدريس وقت . نمايد ارائه سخنراني تنظيم مي

 .كافي براي بحث و گفتگو وجود نخواهد داشت

دانشجوياني كه غايب نيستند ممكن است تمايلي به حضور 
در ابتداي ساعت و يا باقي ماندن در كالس تا پايان ساعت 

حبت دوستانه با نداشته باشند و برخي از آنها پس از ص
 .شوند ها، از كالس خارج مي كالسي هم

دانشجويان از استاد انتظار دارند كه مطالبي را به صورت 
جزوه در اختيار آنها قرار دهد و امتحان فقط از طريق 

اين مسئله روحيه دانشجويي . هاي همان متن گرفته شود تست
 به خصوص كه معموال سؤاالت به. دهد را در فرد كاهش مي

 .طرق مختلف در اختيار دانشجويان قرار گرفته است

دانشجويان به خصوص در دانشگاه اصفهان به مطالعه 
اند و در آينده براي استفاده از  متون فارسي عادت كرده

و بدون ترجمه .... منابع پزشكي كه لزوماً از طريق اينترنت و
 .فارسي است داراي مشكالتي خواهند بود

شود كه استاد نيز تحت تأثير قرار  مشكالت فوق باعث مي
يط فراهم آورده است، گرفته و آموزش خود را به آنچه شرا

 .محدود سازد

با در نظر گرفتن اين مشكالت استفاده از بحث گروهي و 
آموزش الكترونيك براي تدريس پاتولوژي كليه مدنظر قرار 

 .داده شد
 

  ها روش
مامي تجربي است كه ت پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه

دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه در 
 88(بودند  ICMحال گذراندن مقطع مقدمات پزشكي باليني 
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  .انتخاب شدند 88-89در سال تحصيلي ) نفر
كليه دانشجويان در مورد انجام پژوهش و مراحل آن آگاه 

يك هفته قبل از شروع كالس، بسته . و توجيه شدند
شامل تدريس  CDيه به صورت يك آموزشي پاتولوژي كل

هاي قبلي كه توسط استاد صورت گرفته بود به عالوه  كالس
اسكن فصل كليه پاتولوژي رابينز از طريق نماينده 
دانشجويان در اختيار آنان براي پيش مطالعه قرار گرفت و 

از آنها خواسته شد . نحوه استفاده از آن آموزش داده شد
پاتولوژي كليه، قسمت  كه قبل از حضور در هر كالس

در ابتداي هر كالس، . مربوط به آن جلسه را مطالعه نمايند
در اول ساعت يك سوم فصل كليه مربوط به آن جلسه به 

به كوييز  هاي آزمون. امتحان گرفته شدكوييز  صورت
براي . صورت تستي و پركردن جاي خالي و تشريحي بود

جلسه  3 نمره در نظر گرفته شد كه براي 1كوييز  هر
در صورت غيبت . نمره بود 20نمره از  3مجموعاً 

نمرات . صفر در نظر گرفته شدكوييز  دانشجويان آن جلسه
قبول در نظر گرفته  قابل 6/1-3و  قبول غيرقابل 5/1صفر تا 

 .شد

همچنين به منظور بررسي تأثير اين روش در ميزان حضور 
ن دانشجويان در كالس، حضور و غياب دانشجويان بدو

 20نمره از  1اعالم قبلي زمان آن در هر جلسه انجام شد و 
براي جلسات اول و دوم (نمره نهايي به آن اختصاص يافت 

  ).نمره در نظر گرفته شد 4/0و براي جلسه آخر  3/0
در كالس، استاد به جاي سخنراني، موضوعات مهم را 
. مطرح و دانشجويان را وارد بحث عمومي نمود

(+) راساس مطالعه قبلي مسلط بودند با دانشجوياني كه ب
مورد تشويق قرار گرفته و از صفر تا يك نمره به نمره 

نمره باقيمانده به امتحان پايان  16. نهايي آنها اضافه شد
  .ترم اختصاص يافت

، )study-erP( العهمط روش آموزشي پيش 4بنابراين 
 Computer( مطالعه بسته آموزشي با واسطه كامپيوتر

mediated Communication(كوييز  ، برگزاري آزمون
)Quiz( و بحث گروهي )Group(  به صورت تلفيقي و با نام

  .مورد استفاده قرار گرفت PCQGالگوي 
به منظور تعيين ميزان تأثير مداخله انجام گرفته بر ميزان 

اي در پايان  يادگيري دانشجويان، يك آزمون چهارگزينه
اي به زبان انگليسي  گزينه 4ل سؤا 15. ها برگزار شد كالس

  .از محتواي سخنراني استاد و كتاب مرجع تهيه گرديد
اطالعات دموگرافيك دانشجويان نيز در همين آزمون 

كمتر از (نمرات اين آزمون بر اساس ضعيف . دريافت شد
مورد ارزيابي ) 16-20(و خوب ) 12-9/15(متوسط  ،)12

ت اساتيد و بندي، نظرا مبناي اين حيطه. قرار گرفت
تعريف شده در كارشناسان آموزشي و سطوح از پيش 

  .قوانين آموزشي بود
همچنين نمره پاياني دانشجويان از طريق محاسبه مجموع 

، حضور و غياب، نمره مشاركت در بحث و نمره كوييز نمره
آزمون تستي از صفر تا بيست محاسبه گرديد و بر مبناي 

مورد ) و خوب ضعيف، متوسط(بندي فوق  همان حيطه
  .ارزيابي قرار گرفت

سپس با استفاده از يك پرسشنامه با مقياس ليكرت 
اي كه براي ارزشيابي روتين روش تدريس  پرسشنامه(

، )شود اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استفاده مي
نگرش دانشجويان نسبت به نحوه تدريس استاد نيز مورد 

  .بررسي قرار گرفت
نشجويان با استفاده از مصاحبه بدون همچنين نگرش دا

 .ساختار در طول دوره نيز مورد بررسي قرار گرفت

تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از آمار توصيفي 
افزار  نرمبا استفاده از ) فراواني، ميانگين، و انحراف معيار(

SPSS-16 انجام شد.  
  

 نتايج
 1/59( نفر 52دانشجوياني كه در اين مطالعه شركت كردند 
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هيچ يك از . مرد بودند) درصد 9/40(نفر  36زن و ) درصد
اي درباره پاتولوژي كليه  دانشجويان پيش از اين مطالعه

 .نداشتند

درصد  78و72،74ميزان حضور دانشجويان در سه جلسه 
ساعت، بحث  5/4در كل  .)درصد 75به طور متوسط (بود 

راواني انواع ف. درباره نكات مهم پاتولوژي كليه انجام گرفت
، آزمون چهارجوابي پاياني و كوييز هاي نمرات در آزمون

، كوييز مجموع نمرات آزمون چهارجوابي پاياني،(نمرات كل 
مربوط به پاتولوژي ) هاي كالس و حضور و غياب فعاليت

 .آمده است 2و1و نمودار  1كليه در جدول 
 

  لوژي كليهپاتوكوييز  هاي فراواني انواع نمرات در آزمون :1جدول 
 (%)فراواني  نمره نتيجه آزمون

 %)83( 75 6/1 - 3 قبول  قابل

 %)7/14( 13 0 -5/1 قبول  غيرقابل

  
، كوييز نمره 4يانگين نمره كل دانشجويان كه از مجموع م

هاي چهارجوابي،  حضور و غياب، شركت در بحث و آزمون
  .بود 6/13به دست آمد 
معتقد بودند كه  هاي انجام شده دانشجويان در مصاحبه

نگراني آنها از مطالعه متون انگليسي و پاسخ به سؤاالت 
سنجي  انگليسي كاهش يافته است و همچنين نتايج رضايت

 8/78دانشجويان از روش تدريس استاد نشان داد كه 
درصد دانشجويان معتقد بودند كه توانايي اين روش در 

سازي  هاي فعال و فعال مشاركت دادن دانشجويان در بحث
 3/90همچنين . كالس، خوب و حتي بسيارخوب بوده است

درصد معتقد بودند كه ارزيابي مناسب از يادگيري دانشجو 
به نظر ايشان در اين . در طول دوره صورت پذيرفته است

روش نظارت بر حضور دانشجويان در حد مناسب بوده 
درصد دانشجويان  50نزديك به ). درصد 5/86(است 

روش براي ايجاد انگيزه در دانشجويان و توانايي اين 

متناسب بودن آن براي انتقال مفاهيم درس مورد نظر را 
  .اند خوب ارزيابي نموده

  
  بحث

عبارت از راه منظم، با قاعده و منطقي براي » روش تدريس«
در مقابل واژه التين » روش«در اينجا . باشد ارائه درس مي

  .رفته است به كار» متد«
رفته است در  به كار» تكنيك«كه معادل واژه  »فن«همچنين 

شود كه  مي امر تدريس به مجموعه تمهيدات و وسايلي گفته
به منظور ارائه روش و تسهيل روند يادگيري به كار 

  .روند مي
  :شوند س به دو دسته كلي تقسيم ميهاي تدري روش
 اند، رفته مي به كارهاي بسيار دور  هايي كه در گذشته روش

هاي  هايي كه متكي بر يافته و روش» ي تاريخيها روش«
باشند و يا از فنون  روانشناسي و علوم تربيتي جديد مي

» اي نوينه روش«كنند،  جديد براي روش خود استفاده مي
  .شوند ناميده مي

  .بحث است روش مباحثه قابل ،هاي تاريخي از ميان روش
. روش توضيحي قابل بحث است ،هاي نوين از ميان روش

ين روش عبارت است از انتقال مستقيم اطالعات به ا
و يا ) و جزوه كتاب(دانشجويان با استفاده از مطالب چاپي 

  .به وسيله سخنراني
شود اما  روش سخنراني جزء روش توضيحي محسوب مي(

عنوان  از آنجا كه اين روش سابقه و هويت تاريخي دارد به
  .)شود مي روشي مستقل ياد

خواهد كه به طور  اد از دانشجو نميدر روش توضيحي است
از جمله محاسن روش . مستقل حقايق را كشف كند

توان مجموعه كاملي از حقايق و  توضيحي اين است كه مي
اي منسجم به دانشجويان  اصول و مفاهيم را به شيوه

  .آموخت
  .ت توضيح استاد اهميت دارددر اين روش مهار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1626-fa.html


  طالبي و همكاراناردشير    هاي رايج براساس تلفيق روشالگوي جديد تدريس 
 

  http://journals.mui.ac.ir)                         5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      1202

كات اصلي ولي توضيح خوب آن است كه دقيق بوده شامل ن
ها، تصاوير، فيلم و  استفاده از مثال. ساده و كوتاه باشد

را جالب، ساده و  ساير وسايل سمعي و بصري، يك مطلب

  .سازد منطقي مي
  .رت توضيح استاد را ارزشيابي كندتواند مها دانشجو مي 

  
  *ارزشيابي مهارت توضيح به طور ساده :2جدول 

 1 2 3 4 5 هاي ارزشيابيمالك

      توضيح استاد روشن و قابل درك بود-1

      .توضيح، نكات اصلي و اساسي را در برداشت-2

      .توضيح، كافي و دقيق بود-3

      .توضيحات ساده و كوتاه بودند-4

      .شدبراي توضيح از مثال، تصوير و غيره استفاده مي-5

      .كرد د و به هنگام توضيح از گفتار آنها استفاده ميدااستاد با دقت به سخنان دانشجويان گوش مي-6

  .است 1ترين امتياز  بوده و پايين 5باالترين امتياز  *
  

  
 

فرواني نمرات ضعيف، متوسط، خوب در آزمون  :1نمودار 
  چهارجوابي پاتولوژي كليه

  
  
  
  
 
  
  
  

  
  

 ،يزكويآزمون چهارجوابي پاياني، (فراواني انواع نمرات كل  :2نمودار
 مربوط به پاتولوژي كليه) هاي كالس و حضور و غياب فعاليت

  
  روش سخنراني

در اين روش استاد كم و بيش بدون وقفه در كالس صحبت 
يا  دهند، دانشجويان به سخنان استاد گوش مي .كند مي

دارند و سپس درباره سخنان استاد  مي رونوشت بر
يت امر، ممكن در نها. كنند ولي با او گفتگو نميانديشند  مي

است بين استاد و دانشجويان چند سؤال و جواب رد و بدل 
ها براي روشن شدن منظور  ها و پاسخ اما اين سؤال. شود

گر چه در روش . نظر ندارد است و جنبه بحث و تبادل
توان تعداد زيادي را در مدت كوتاهي آموزش  سخنراني مي

ران هاي درك كتاب درسي را جب داد و توسط آن نقصان
  :هايي نيز هست روش داراي محدوديت نمود، اما اين

  .استاد در آن متكلم وحده است -1
شود و مطلب  اختالفات فردي دانشجو در نظر گرفته نمي -2
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  .شود براي همه يكسان ارائه مي
جلب توجه و تمركز فكري دانشجويان در طول مدت  -3

  .سخنراني مشكل است
كه به وي عرضه شده دانشجو ناچار است مطالبي را  -4

 .است به زور تكرار حفظ كند

هاي ذهني در سطوح باالتر يادگيري  براي ايجاد مهارت -5
مانند درك و فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل و غيره مناسب 

 .نيست

  
 روش مباحثه

هايي است كه در طول تاريخ تعليم و  ترين روش يكي از كهن
مشهورترين آنها  روش سقراطي از. تربيت به كار رفته است

هاي  سقراط فيلسوف شهير يوناني كه در فاصله سال. است
زيست مكالمه و پرسش و  قبل از ميالد مسيح مي 470-399

  .كرد تا به كشف حقيقت نائل آيد پاسخ را دنبال مي
  :هاي بحثي انواعي دارد روش
در اين الگو ابتدا دانشجو : بحث كنترل شده توسط استاد - الف

كند و سپس استاد در رابطه با  وعي را مطرح ميسؤال يا موض
اين گفتگو بين دانشجو و استاد و سپس بين . دهد آن پاسخ مي

  .يابد دانشجويان تا آنجا كه استاد الزم بداند ادامه مي
در اين روش استاد با طرح يك سؤال يا بيان : بحث آزاد -ب

 كند و دانشجويان را براي مشاركت مطلبي بحثي را آغاز مي
  .گذارد در بحث آزاد مي

و منظم  گفتگويي است سنجيده: روش بحث گروهي -ج
كننده  پيرامون موضوعي كه مورد نظر همه افراد شركت

  .)1(كند بحث گروهي را استاد اداره مي. باشد مي
 lecture methodهاي طوالني روش سخنراني  براي سال
  .ها رايج بوده است در كالس

در  1990تا  1970رسين از سال درصد از مد 80نزديك به  
اگر چه . اند آمريكا به نوعي از روش سخنراني استفاده كرده

) 8(ه اثبات رسيده استهاي تدريس ب مفيد بودن ساير روش

سخنراني هنوز به عنوان يك روش مهم انتقال اطالعات باقي 
  .مانده است

- E-learning  عبارت است از هر نوع ياد گرفتن يا تدريس
شود، كه شامل اينترنت  روش الكترونيك پشتيباني ميكه به 

اين روش از  .)9(گردد مي CDو ماهواره و تلويزيون و 
  . هاي آموزش نوين است ترين راه مهم

- (CMC) :»از زمان پيدايش به عنوان يك وسيله » كامپيوتر
كامپيوتر به . آموزشي مناسب در نظر گرفته شده است

مختلف آموزش مورد استفاده عنوان يك واسطه براي انواع 
هاي مختلفي به  اين نوع ارتباط آموزشي نام. گيرد قرار مي

 Computer- mediatedگيرد و از جمله  مي خود

comumication (CMC) شود ناميده مي.  
در آن است كه به دانشجويان اين اجازه را  CMCارزش 

دهد كه در كمال آرامش و فراغت در محل زندگي خود در  مي
و   زمان كه بخواهند از اطالعات مورد نظر استفاده نمايند هر

در يك ارزشيابي كه پس از . يك كالس مجازي تشكيل دهند
ها صورت گرفت معلوم شد كه دانشجوياني كه  مقايسه روش

آموزش ديده بودند نسبت به  CMC Groupبا روش 
آموزش  face-to-face Groupدانشجوياني كه به روش 

اما احساس . اند تر احساس فعال بودن داشتهديده بودند كم
اند با آرامش  توانسته كردند كه پيش از شركت در بحث مي مي

يك استراتژي ذاتاً ارزشمند  CMCاما . بيشتري تمرين كنند
  ).10(در فرآيند تحصيل و تدريس در نظر گرفته شده است

 Abraham(از يكصد سال پيش تاكنون كه آبراهام فلكسنر 

Flexner(  با گزارش خود تحولي جهاني در آموزش پزشكي
تاكنون تغييرات زيادي پيش آمده است و اكنون . ايجاد نمود

 Medical Doctor(براي آينده آموزش پزشكي در مقطع 

(MD نيازمند به يك سيستم تطبيق و اصالح هستيم)2.(  
هاي جديد آموزش پزشكي  به مدل كشورهابرخي از 

اصالحات در آموزش را در پيش انديشند و استراتژي  مي
  )11.(اند گرفته
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كشورهاي مختلف مطالعات متفاوتي را براي ايجاد اين 
اند كه به عنوان نمونه به پروژه تحقيقاتي  تحول انجام داده

AFMC )The Association of Faculties of 

Medicine of canada (توان اشاره كرد كه در پايان  مي
در آموزش پزشكي عمومي توصيه براي تحول  10 آن

روش پيشنهاد  5صورت گرفته و براي اجرايي شدن آنها 
 Dروش چهارم يا شماره  در آن پروژه. گرديده است

 Improve theمرتبط با مطالعه حاضر است و با عنوان 

use of Technology 3(مورد بحث قرار گرفته است(.  
 همچنين پروژه ديگري در آمريكا براي تغيير در آموزش

  .)4(فاز اجرا گرديده است 3پزشكي طراحي شد كه در 
  )2005-2006(فاز اول 
  )2006-2007(فاز دوم 
  )2007-2010(فاز سوم

روش تدريس به دانشجويان  ها دانشگاه به تدريج برخي از
  .)13و12(دهند پزشكي را تغيير مي

امروزه متدولوژي تدريس براي سطوح باالتر از دانشجويان 
ع تخصصي از جمله پاتولوژي نيز مورد پزشكي و در مقط
  ).14(بحث و گفتگو است
ميالدي كه در مونترال كانادا براي  1999در گردهمايي سال 

هاي مختلف آموزش دانشجويان انجام گرفت،  بررسي روش
و آموزش ) Distance Learnining(آموزش از راه دور 

  .)16و15(مقايسه شدند) face-to-face( چهره به چهره
ميالدي انجام گرفته است  2000ي ديگري كه در سال بررس
را بررسي و نهايتاً ادغام آنها را  onlineهاي مختلف  روش

  .)17(هاي كالسي مؤثرتر دانسته است با روش
 Computerالمللي  در مقاله ديگري كه از كنفرانس بين

Assisted Instruction  گزارش گرديده است، حفظ
تقويت آموزش از طريق  آموزش چهره به چهره را با
  .)7و5(كامپيوتر، خواستار شده است

كالس  حفظ آموزش چهره به چهره به اين دليل است كه

درس يك محيط فعال است و در آن فرهنگ و احساسات 
  ).19و18(شكل بهتري بروز دارد

 Group Discusionزيادي در آمريكا از متد  هاي دانشكده
  ).21و20(كنند براي تدريس استفاده مي

-eو  face to faceهاي  هاي اخير تركيب روش در سال

learning 22(بهترين شكل تدريس بوده است(.  
 a tea-steeping(در كنار مدل آموزشي سنتي اصطالحاً 

model (time–based  كه دوره آموزش در مدت خاصي
شود، امروزه الگوي ديگري مطرح  ريزي و اجرا مي برنامه

التحصيل شده به  پزشك فارغ گرديده است كه در آن به
عنوان محصول يك كارخانه نگريسته و مدل آموزشي 

 )an i- Doc model(كنند، كه اصطالحاً  تعيين مي
outcomes-based در تحقيق انجام گرفته . شود ناميده مي

تر از اجراي  تلفيق اين دو الگو مناسب 2011در سال 
  .)23(جداگانه آنها در نظر گرفته شده است

آيد اين كه بهترين  بندي مقاالت بر مي ه از مطالعه و جمعآنچ
الگوي آموزشي براي دانشجويان پزشكي با هدف دكتراي 

در كنار روش  )24وCMC )6، استفاده از روش MDعمومي 
face-to-face باشد، كه در حقيقت  هاي درس مي در كالس
   .هاي نوين است هاي تاريخي و روش تلفيقي از روش

هاي چهارگانه زير براي تشكيل  يق از تلفيق روشدر اين تحق
  :بهترين الگوي آموزشي استفاده شد

1 - per-study ) مخففP(به مفهوم مطالعه : ، پيش مطالعه
  .متن مورد نظر قبل از حضور در كالس درس

2- Computer mediated communication، ) مخففC :(
-E(يا اينترنت  CDبه مفهوم استفاده از كامپيوتر از طريق 

learning (جهت پيش مطالعه) .CMC(  
3- Quiz ) مخففQ :(از كوييز  به مفهوم برگزاري امتحان

  .مطالب پيش مطالعه، در هر جلسه درس
4- Group Discussion )مخفف G :( به مفهوم طرح سؤال

يا موضوع مهم از متن پيش مطالعه و بحث گروهي در 
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  .كالس درس
 PCQG modelهاي فوق الگوي آموزشي  از تلفيق روش«

مؤثر در تدريس دانشجويان  به عنوان شيوه جديد و
 .»گردد پزشكي ارائه و پيشنهاد مي

  
  گيري نتيجه

استفاده از اين روش تدريس باعث شده بود كه دانشجويان 
با مطالعه قبلي وارد كالس شدند همچنين حضور فيزيكي 

نه تنها در كالس درس . دانشجويان تقريباً كامل شده بود
في براي بحث روي نكات و موضوعات مهم فراهم فرصت كا

شده بود بلكه دانشجويان از حالت پاسيو به حالت اكتيو 

 ،از طرف ديگر به جاي جزوه و متون فارسي .درآمدند
  .بناي مطالعه و امتحان قرار گرفتمتون انگليسي م

تواند در سطوح باالتر  در صورت رفع نقايص، اين الگو مي
مورد استفاده قرار گيرد و اين .... ي واعم از استاني، كشور

هاي علوم پزشكي نيز قابل  روش تدريس به ساير رشته
  .گسترش است

  
 قدرداني

 89و مهرماه  88- 89از دانشجويان پزشكي ترم بهمن 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه در اين طرح همكاري 

  . شود اند تشكر و قدرداني مي داشته
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New Teaching/learning model for medical students, according to 
integration of usual educational methods in Isfahan University Of 

Medical Sciences 
 

Ardeshir Talebi 1,Nosrat Nourbakhsh2,Peyman Mottaghi3 ,Mohammad Dadgostarnia4,Vajiheh 
vafamehr5  

 
Abstract 
Introduction: In the classrooms of medical students, some times we can see problems that affect 
teaching quality. For solving common problems, some ways for effective teaching were selected. 
Including of pre-study, Computer-mediated learning package, quiz exam every teaching session, and 
group discussion. Then combination of this methods as PCQG model performed for pilot study in the 
kidney chapter of last edition of Robbins pathology text book. And the results were evaluated. 
Methods: This cross-sectional study was performed on Persian Bahman month according to solar year, 
term 88-89 for medical students of Isfahan University. Because of positive results again was done for 
next series of medical students in mehr 89. At first, student's were Asked to study before the classes, and 
for each of three sessions, one third of the text was determined (The pilot text was chapter of Kidney and 
urinary truct of 8th edition of Basic Pathology of Robbins). For this purpose a "training pakage" including 
of previous teachings and scan of the text was handovered a week before classes. Using Internet also was 
possible for the students. At the beginning of each sessions Quiz exam was given. In all sessions Insted of 
lecture, group discussion was conducted. Using multiple choice exam, likert scale questionnare and 
unstructural interviews with students, the effectiveness of this method was evaluated. 
Results: The results indicates that 75 percent of students received acceptable scors from Quiz exam, 
71/9 percent received acceptable scors from MCQ exam (moderate or good), and 73/9 percent received 
acceptable scors from total exam. 
On the other hand in opinion of the students this method could engage students in active discussions 
properly. Also cause good assessment of students learning, during the course done. 
Conclusion: This method as a new effective teaching/learning model can be expanded for educating 
various courses for students of medical sciences. PCQG model can be applied in provincial and 
national levels. 
P= Per-study       
C= Computer mediated Communication 
Q= Quiz         
G= Group 
 
Key words: Per-study, Group Discussion, lecture, E-learning, Computer mediated Communication 
(CMC), Quiz, Medical Education, Teaching methods, learning teachinqes. 
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